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WSTĘP DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2015
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja HerStory ul. K. Dunikowskiego 15A/73, 20-425 Lublin
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno samodzielnie
sporządzających sprawozdanie, jak i nie sporządzających)
Fundacja nie posiada w/w jednostek.
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr,
data wpisu, numer ewidencji, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie. KRS 0000501384
(Data wpisu: 11/03/2014)
NIP 9462647812
REGON 061661205 (Data wpisu: 21/03/2014)
Data rozpoczęcia działalności: 19/03/2014
Organ ewidencyjny: Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja w 2015r. działała na podstawie Statutu Fundacji, Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia
1984 (Dz.U. z 1984 nr 21 p. 97) oraz Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z
2013 p.330 z późn. zm).
4. Dane dotyczące członkiń Zarządu
Katarzyna Zabratańska – Prezeska Zarządu
Lena Bielska – Wiceprezeska Zarządu
5. Określenie celów statutowych Fundacji
Podstawowymi celami Fundacji są:
- działanie na rzecz równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich

dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,
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- przeciwdziałanie i likwidacja mowy nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na m.in. płeć,
pochodzenie, religię, światopogląd, wiek, itd. w literaturze, sztuce oraz życiu publicznym, wspieranie udziału kobiet biorących aktywny udział w procesach demokratycznych, kulturowych,
ekonomicznych, edukacyjnych, społecznych, itd.,
-

upowszechnianie w

społeczeństwie, organizacjach

pozarządowych, instytucjach

państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji, w
szczególności dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,
- wspieranie twórczości kobiet oraz promowanie autorek i autorów publikacji, wydawnictw
poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej i równościowej,
- integracja i reintegracja zawodowa, społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych jej utratą, w szczególności kobiet, m.in. z wykorzystaniem narzędzi
ekonomii społecznej i innowacji społecznych,
- wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, zrównoważanego rozwoju, ekonomii
społecznej, innowacji społecznych oraz idei wolontariatu,
- wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w
szczególności podtrzymywanie i upowszechnianie idei różnorodności kulturowej, rozwoju
świadomości obywatelskiej oraz postaw tolerancji, empatii, dialogu i otwartości oraz
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
- wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury oraz dziedzictwa
historycznego, a także rozwijanie

kontaktów

i współpracy międzynarodowej i

wielokulturowej,
rozwój

i promocja

edukacji, w

szczególności edukacji globalnej, historycznej,

wielokulturowej oraz działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.

6. Wskazanie okresu trwania Organizacji, jeśli jest on określony w Statucie
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Czas niekreślony
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01/01/2015 – 31/12/2015
8. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
Nie.
9. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łaczne, jeśli w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Nie dotyczy.
10. Wskazanie czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację przez co najmniej 12 miesięcy. Nie są znane okoliczności stwarzające poważne
zagrożenie dla kontynuowania działalności przez organizację.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) stosuje się w sposób ciągły, z zamiarem kontynuowania w latach
kolejnych, jednakowego sposobu grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
aktywów i pasywów, (w tym także dokonywania zapisów amortyzacji i zapisów
umorzeniowych) ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby
za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe wykazano w

bilansie wg wartości netto. Amortyzacja środków trwałych była wyliczana wg stawek
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przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załacznik do
ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych. Amprtyzację metodą liniową stosuje się
do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, o wartości
powyżej 3500 PLN. Środki trwałe poniżej tej wartości amortyzuje się jednakowo.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, nie wyżsych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, należności w
kwocie wymaganej zapłaty, rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości minimalnej.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015
Działalność Fundacji HerStory uzględniając projekty trwające i zakończone w 2015
roku.
1. Projekt Krasnystaw – utracony sztetl. Projekt realizowany w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem

Inicjatyw

Trawnickich

oraz

Krasnostawskim

Domem

Kultury,

finansowany przez Fundację im. S. Batorego, z funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji (łączna kwota projektu 224 700,00, czas realizacji całości:
01/09/2014 – 31/03/2016). Celem projektu jest upamiętnienie społeczności żydowskiej

miasta Krasnystaw w województwie lubelskim poprzez wykłady, szkolenia, projekcje
filmów, podróże edukacyjne oraz wydanie publikacji.
W 2015 roku w ramach projektu odbyły się:
1. Podróże edukacyjne do (czerwiec-sierpień): Państwowego Muzeum na Majdanku,
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum Byłęgo Obozu Zagłady w Sobiborze. 2.
Replika Festiwalu Żydowskie Motywy. Projekcje filmów odbyły się w Krasnostawskim
Domu Kultury.
3. Dziewięć wykładów (styczeń-kwiecień) z historii społeczności żydowskiej
Krasnegostawu oraz edukacji międzykulturowej.
4. Przygotowane zostały artykuły (lipiec-wrzesień) do publikacji o historii krasnostawskiej
społeczności żydowskiej, która ukaże się w marcu 2016 roku.
5. Odbył się pokaz spektaklu Kryjówka/ The Hideout, reż. Pawła Passiniego w wykonaniu
zespołu teatru „neTTheatre” (listopad). Spektakl odbył się w Krasnostawskim Domu
Kultury i był skierowany nie tylko do osób bezpiośrednio uczestniczących w projekcie,
ale do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Krasnegostawu.
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie:
http://www.fundacjaherstory.org/krasnystaw-utraconysztetl
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Projekt miał matronaty/patronaty: Państwowego Muzeum na Majdanku, Koalicji Na Rzecz
Edukacji Antydyskryminacyjnej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Zakład Historii i Kultury
Żydów UMCS oraz Radio Lublin.
2. Projekt (Nie)znane herstorie Lublina – artystyczne i kulturowe szlaki lublinianek. Projekt
finansowany ze środków Urzędzu Miasta Lublin w programie Miasto Kultury był próbą
przywrócenia pamięci o wybitnych lubliniankach, o których trudno przeczytać w podręcznikach
historii, a które odegrały ważną rolę w rozwoju miasta. Innymi słowy, jest to rekonstrukcja kobiecej
historii miasta, podkreślająca rolę kobiet w kreowaniu rzeczywistości zarówno w przeszłości, jak i
teraźniejszości. Wśród zaplanowanych działań, których realizacja odbyła się między 01/07/2015 a

31/12/2015, znalazły się:
∙ Cykl szkoleń w ramach „Akademii herstorii” (wrzesień) – warsztaty merytoryczne
podejmujące zagadnienie herstorii, storytelling i oral history – historie/herstorie mówione;
praca z kamerą, multimediami, montaż materiału filmowego;
∙ Opracowałyśmy unikatową trasę oprowadzania (lipiec-wrzesień) – szlak ulicami miasta, w
którym szczególny punkt zostanie położony na wkład kobiet, miejsce kobiet w przestrzeni
miejskiej, ich rolę w kreowaniu Lublina – dawniej i dziś.
∙ Spacer herstoryczny (listopad) – w listopadzie uruchomiłyśmy nowe trasy alternatywnego
zwiedzania miasta śladami wspomnień żyjących w nim kobiet. Pierwszym szlakiem była
trasa przedwojennych lubelskich artystek i działaczek kultury.
∙ Wieczory herstoryczne (wrzesień-grudzień) –10 spotkań wokół biografii (nie)znanych
lublinianek zarówno tych nieżyjących, jak i współczesnych. Gościniami spotkań były
lubelskie artystki.
∙ Stworzyłyśmy Lubelskie Szlaki Herstoryczne (sierpień) – specjalny fanpage Facebook
dedykowany lubelskim herstoriom, kobietom związanym z Lublinem i wydarzeniom
herstorycznym.
∙ Opracowałyśmy treść przewodniczki po lubelskich przedwojennych biogramach artystek i
działaczek kultury.
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Projekt był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem herstorycznym w mieście Lublin i
zapoczątkował tu nowe trendy w alternatywnym przewodnictwie miejskim i spojrzeniu na
herstorię, jako metodę edukacji antydyskryminacyjnej i wielokulturowej.
Projekt miał matronat Pełnomocniczki Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania,
Gazety Wyborczej Lublin oraz Radia Lublin.
3. Projekt „Kampania BEZ PRZEMOCY” - projekt był współfinansowany ze środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Dał on możliwość skorzystania z

niekonwencjonalnego wsparcia, adresowanego do dorosłych kobiet doświadczających przemocy
i/lub będących ich świadkiniami. Działania skierowane są do mieszkanek woj. lubelskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet z terenów wiejskich, narażonych na tzw. dyskryminację
krzyżową. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nowatorską formę wsparcia w formie
warsztatów WenDo oraz Consent (zgoda), dzięki którym uczestniczki będą w stanie w asertywny i
skuteczny sposób bronić się w sytuacjach narażających ich dobrostan, komfort psychiczny,
emocjonalny, fizyczny, etc. oraz wyznaczać swoje granice fizyczne i psychiczne. Projekt
realizowano od 01/08/2015 do 31/12/2015. W jego ramach wydarzyły się:
∙ Warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo (grudzień) – W grudniu odbyły się
dwa dwudniowe (weekendowe) warsztaty WenDo, z których skorzystały mieszkanki
Lublina i okolic. W trakcie warsztatu trenerka nauczyła uczestniczki metod samoobrony
fizycznej oraz asertywnej postawy i klarownej komunikacji w sytuacji przekraczania i
naruszania granic komfortu i bezpieczeństwa.
∙ Warsztaty Consent – zgody (listopad-grudzień) – w ramach projektu odbyły się dwa
jednodniowe warsztaty Consent, czyli zgody w sytuacjach intymnych i nie tylko. W tracie
warsztatu osoby uczestniczące miały szansę nauczyć się gdzie są ich prywatne granice, jako
komunikować się z otoczeniem, aby nie naruszać granic innych osób i nie dopuszczać do
naruszenia swoich, jak obronić się przed sytuacjami seksualnych nadużyć i przemocą
seksualną.
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∙ Poradnictwo (wrzesień-grudzień) – w ramach projektu przekazywałyśmy informacje oraz
porady na temat możliwości uzyskania pomocy (prawnej, psychologicznej i innej) w
sytuacjach doświadczania przemocy, mobbingu czy innych nadużyć. Konsultacje były
udzielane anonimowo.
∙ Działania informacyjno-promocyjne (listopad-grudzień) – kampania w mediach
społecznościowych dedykowana przeciwdziałania przemocy (kampania informacyjna na:
@FundacjaHerStory) (kulminacyjny moment przypadnie na Akcję 16 Dni Przeciwdziałania
Przemocy ze względu na Płeć).

Projekt miał matronat Pełnomocniczki Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania,
Radia Lublin oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.
Dodatkowe działania Fundacji HerStory w 2015 roku:
1. Uczestnictwo

w warsztatach Train The Trainers dedykowane tematyce gender

mainstreaming. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet
(Warszawa, 29/01-30/01/2015), prowadziły przedstawicielki islandzkiej organizacji Centre
for Gender Equality. Dwudniowe szkolenie zgromadziło akademiczki/akademików,
trenerki/trenerów, działaczki/działaczy z całej Polski.
2. Uruchomiłyśmy

kanał na YouTube, gdzie będziemy wrzucać wszystkie materiały

dźwiękowe i filmowe z realizacji naszych działań i projektów.
3. Współpraca

w ramach Tygodnia Akcji dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy.

Działanie w ramach 29-tej rocznicy wybuchu reaktora elektrowni atomowej w Czarnobylu.
Nasza gościni z Białorusi – Pani Halina Kalashnikowa – opowiedziała, w każdym
odwiedzonym przez nas miejscu (dwa Zespoły Szkół w Lublinie, Liceum Ogólnokształcące,
Wydział Politologii UMCS), niezwykle ciekawe historie związane z tą ekologiczną
katastrofą. Wspominała o ówczesnej sytuacji geopolitycznej, która wpłynęła na wydłużenie
czasu dezinformacji na temat wybuchu, o konsekwencjach zdrowotnych dla ludzi i zwierząt
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czy też mutacjach roślinnych. Wspomniała również o procesie likwidacji szkód i stacji
badawczej, która mieści się w zamkniętej, w promieniu 30 km wokół reaktora, strefie.
Prelekcje były tłumaczone z języka rosyjskiego.
4. Współpraca

z Fundacją Feminoteka w ramach projektu Dziewczyny Mierzą Wysoko. W

ramach tego działania Fundacja HerStory zorganizowała warsztaty samoobrony i
asertywności WenDo dla licealistek w Łęcznej oraz warsztaty antydyskryminacyjne w
grupie mieszanej i wasztaty solidarnościowe dla licoalistów. Całość cyklu odbyła się w

listopadzie.
5. Udział

w ogólnopolskiej konferencji „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, która

odbyła się 18 czerwca 2015 roku na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Fundację
reprezentowałą prezeska Katarzyna Zabratańska, która przedstawiła zagadnienie herstorii.
Referat dotyczył nie tylko wyjaśnienia samego pojęcia i genezy, ale również aktualnych
perspektyw w ujęciu globalnym i polskim.
6. Prowadzenie

zajęć w ramach Szkoły Polonijnych Liderów Lokalnych z Żytomierza (lipiec),

na zaproszenie Fundacji Sempre a Frente. Warsztaty o tematyce social media, nowych
technologii w kulturze i NGO oraz foundraisingu z Fundacji HerStory prowadziły
Katarzyna Zabratańska i Lena Bielska.
7. Współorganizacja

otwartego spotkania poświęconego (nie)obecności kobiet w debacie

publicznej. Niedoreprezentowanie kobiet często tłumaczy się brakiem kobiet-ekspertek.
Spotkanie wokół projektu “Ekspertki.org – przebijamy „szklany sufit”, którego
bezpośrednim celem jest utworzenie bazy ekspertki.org. Jest to wielobranżowa,
elektroniczna baza kobiet posiadających wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, którymi
mogą i chcą się dzielić z innymi, reprezentując ważny – kobiecy punkt widzenia w różnych
okolicznościach, m.in. występując w mediach, uczestnicząc w panelach dyskusyjnych,
debatach lub spotkaniach otwartych, zaznaczając tym samym swój głos w debacie
publicznej dot. wielu ważnych społecznie tematów, które bez tego mogłyby zostać
pominięte, zbagatelizowane lub pozbawione zrównoważonego kontekstu. Baza jest
narzędziem ułatwiającym szybkie odszukanie i skuteczne dotarcie do specjalistek z
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rozmaitych dziedzin, dyscyplin i specjalności obecnych we wszystkich regionach Polski. 8.
Fundacja opiekowała się wizytą studyjną studentek z Żytomierza w Ukrainie. Przez 2 tygodnie
(24/08/205 – 04/09/2015) HerStory opikowała się merytorycznie gościanimi z
reprezentującymi tamtejsze organizacje polonijne. Ira, Bogdana i Karina przyjechały na wizytę
studyjną, podczas której miały okazję poznać specyfikę działalności Fundacji, jej codzienną
pracę oraz realizowane projekty. Program pobytu był bardzo różnorodny, wizytatorki

uczestniczyły w warsztatach na temat, social media, ewaluacji projektu, stereotypów kobiet w
mediach, oraz w spacerach śladami społeczności żydowskiej oraz aktywistek lubelskich.
Pobytowi towarzyszyła też praktyczna możliwość popracowania nad tym, z jakich programów
współpracy polsko-ukraińskiej można skorzystać, w jaki sposób prawidłowo opracować
wniosek aplikacyjny czy też pismo matronackie/patronackie. 9. Udział w międzynarodowym
spotkaniu w Odargowie na Kaszubach (wrzesień), gdzie spotkała się grupa działaczy i
działaczek z Polski i Niemiec zaangażowanych w „Tydzień Akcji dla Przyszłości bez
Czarnobyla i Fukuszimy”. Spotkanie, na które przyjechała reprezentacja niemieckiej
organizacji IBB koordynującej projekt w 10 państwach Europy, było okazją do podsumowania
dotychczasowych działań, ale przede wszystkim zastanowieniem się nad organizacją –
przypadającej w przyszłym roku – 30. rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Fundację
reprezentowałą tam prezeska Katarzyna Zabratańska. 10. Gościnne warsztaty herstryczne
(październik) – Fundacja gościła we Wrocławiu w ramach Festowalu Równych Praw
organizowanych przez Stowarzyszenie Kultura Równości. Warsztaty prowadziła wiceprezeska
Fubdacji, Lena Bielska.
11. Kampania

16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na płeć (listopad-grudzień). We

współpracy ze Stowarzyszeniem Klub XXI Wieku i Stowarzyszeniem Dobrych Praktyk
Społecznych “Zmiana” wspierałyśmy i współorganizowałyśmy wydarzenia: Warsztaty
antydyskryminacyjne, Projekcja Filmu “Za kratami nie nosimy burek”, Debata,
podsumowanie i wręczenie nagród równości, Projekcja filmu Solidarność Według Kobiet +
spotkanie autorskie z Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim.
Fundacja HerStory
ul. K. Dunikowskiego 15A/73, 20-425 Lublin
KRS 0000501384, NIP 9462647812, REGON 061661205

DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA
W 2015 roku Fundacja HerStory dostała nowe dotacje z Urzędu Miasta Lublin i
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Kontynuowała też wydatkowanie dotacji EOG
projektu Krasnystaw – utracony sztetl. Środki z otrzymanych dotacji były wydatkowane

zgodnie z harmonogramami i umowami grantowymi. Na koniec roku obrotowego 2015 na
koncie Fundacji było łącznie 36 177,91zł. Środki będą wydatkowane w następnym roku
zgodnie z celami statutowymi oraz harmonogramem obowiązujących umów grantowych.
Metody księgowania i wyceny aktywów są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundacja nie posiada majątku trwałego.
Dotacja Urzędu Miasta Lublin: 14 000,00zł
Dotacja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: 7 500,00zł
Otrzymane darowizny: 13 996,67zł
Wpływy za odpłatne działalności statutowe: 3 320,00zł
Fundacja HerStory
ul. K. Dunikowskiego 15A/73, 20-425 Lublin
KRS 0000501384, NIP 9462647812, REGON 061661205

INFORMACJE KOŃCOWE

Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Zarząd na obradach z dnia 30/01/2016 Uchwałą
Zarządu nr 1/01/2016. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Zarząd Fundacji HerStory
Katarzyna Zabratańska - Prezeska
Lena Bielska – Wiceprezeska

30/01/2016, Lublin

